
Tiimin kokous 23.2.2014 klo 9:30  Pj Elina   Loppi  

ESITYSLITA 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus  

Kokous aloitettiin 9:41, todettiin päätösvaltaisuus 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Elina pj, Riikka sihteeri, paikalla myös Laura sekä työntekijät Pertti ja Eva 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta 

 

4. Veroparatiisimatkat-kampanja 

Riikka kertoi tilanteesta Kepan suuntaan, sieltä on näytetty vihreää valoa oman, pysyvän 

vetoomuksen suunnitteluun. Poliittisen tilanteen takia odotetaan vielä, miten tilanne muovautuu ja 

päätetään ensi viikolla tempauksesta ja vetoomuksesta. Kouluvierailuista Riikka on yhteydessä 

Attaciin.  

 

5. Paikallisryhmäpäivän kuulumiset 

Iisalmessa oli onnistunut ja innostava päivä. Ohjelmassa oli kampanjakoulutusta, puhuttiin 

paikallisryhmän vastuunjaosta ja toimiston suunnalta kerrottiin raha-asioista, materiaaleista jne. 

Virkistykseksi oli geokätköilyä.  

Tässä yhteydessä nostettiin esiin myös tiimin jäsenten osallistumisista tapahtumiin, joissa 

vastuualueensa puolesta olisi luonnollista olla. Lähtöoletuksena on, että jokainen pyrkisi 

osallistumaan, mutta mikäli ei pääse paikalle, ilmoittaisi mahdollisimman aikaisin ja selkeästi 

esteestä. 

 

6. Changemaker Akatemia 

Pohdittiin mitkä ovat meidän mittareita ja kriteereitä, joilla Changemaker haluaa mitata akatemian 

onnistumista. 

Ehdotuksia akatemialle: kokoava tapahtuma akatemian lopuksi, verkoston omista jäsenistä tulisi 

valita 2-3, jotka ovat aktiivisesti mukana, akatemiaan valitut ovat mahdollisimman monimuotoinen 

ryhmä, eivätkä kaikki ole esimerkiksi akateemisesti korkeasti koulutettuja 

 

Kriteerit ja mittarit: 

- akatemian jälkeen n. 5 akatemialaista olisi mukana aktiivisesti toiminnassa riippuen kuinka 

monta changemakerilaista on valittu mukaan 

- akatemiaan osallistuneet tarjoavat syksyn ja kevään viikonlopuissa koulutusta 

- akatemialaiset edustavat Changemakeria rauhantapahtumissa tai mahdollisuuksien toreilla 

kesäkiertueen yhteydessä 

- rauhakampanjassa akatemialaiset tuovat tietoa rauharyhmälle ja kouluttavat vapaaehtoisia 

 

Päätettiin myös, että Pentikäisen ehdotuksen mukaisesti CM hyväksyy Akatemian teemaksi 

radikalisoitumisen. 

 



7. Oulun paikallisryhmän korvauspyyntö 

 

8. Suomen Ekumeenisen Neuvoston yhteistyöpyyntö 

Päätettiin osallistua syyskuussa ”Fair Trade-suunnistukseen”. CM tarjoaa yhden rastin, jota vetää. 

Rastin sisältöä mietitään myöhemmin. 

 

9. Ympäristötoimintapäivät 

Työpajan toteuttamisesta kysytään vielä tarkentavia tietoja ja käsitellään asia tiimin 

sähköpostilistalla.  

 

10. Changemaker mukana Kirkon Nuorisopäivillä 2.-4.5.2014 

Käytiin läpi Changemakerin tapaa osallistua päiviin.   

 

11. Yhteyshenkilö NAVI-ryhmään 

Päätettiin kysyä ensin edelliseltä yhteyshenkilöltä tilanteesta ja sitten mahdollisesti nimetä uusi 

henkilö. 

 

12. Changemaker sosiaalisessa mediassa 

Changemaker on nyt Twitterissä ja Instagramissa. Kartoitetaan vielä, miten esimerkiksi 

Instagramissa tavoitettaisiin nuoria. Eva ja Elina kirjoittavat uutisen asiasta nettisivuille, Eva 

kirjoittaa asiasta myös seuraavaan uutiskirjeeseen.   

 

13. Tiimiläisten kuulumiset 

Tiimiläiset ovat nauttineet strategiavikonlopusta. Elina oli mukana paikallisryhmäpäivässä, avannut 

CM:n Instagram- ja Twitter-tilit. Aikoo osallistua Twitter-koulutukseen ensi viikolla. 

Riikka ja Elina aikovat seuraavaksi pureutua kampanjan materiaalipakettiin. 

 

14. Työntekijöiden kuulumiset 

 

15. Ilmoitusasiat 

Laura on menossa Kepan koulutukseen verkon käytön mahdollisuuksista vapaaehtoistoiminnassa. 

 

16. Muut esille tulevat asiat  

7.3. kokous on Jyväskylän sijaan Kirkon Ulkomaanavun toimistossa 3. kerroksessa. 

Tampereen paikallisryhmästä on pyydetty 12.3. kouluttajaa kampanjasta paikallisryhmäiltaan. Elina 

ja Riikka ovat valmiita lähtemään. 

Puhuttiin, että tiimi kokoontuu viestintäpajan merkeissä. 

 

17. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin 12:18. 


